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Secció V. Anuncis
Subsecció primera. Contractació Pública
AJUNTAMENT D'ALCÚDIA
FUNDACIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D'ALCÚDIA

13081 Aprovació plecs i convocatòria simultànea de la licitació del contracte de serveis d'ensenyament i
formació pel desenvolupament d'activitats docents d'ensenyaments musicals a l'escola municipal de
música d'Alcúdia, mitjançant procediment obert, tramitació d'urgència, expedient de contractació
núm. 01/2015 FEMMA

Per Acord del Consell d’Administració de la Fundació Escola Municipal de Música de data 13 d’agost de 2015 s’ha aprovat l’expedient de
serveis d’ensenyament i formació pel desenvolupament d’activitats docents d’ensenyaments musicals a l’escola municipal decontractació de 

música d’Alcúdia, mitjançant procediment obert, tramitació d’urgència, expedient de contractació núm. 01/2015 FEMMA.

Conformement amb allò que disposa l’article 188.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es
sotmeten a informació pública els plecs de clàusules administratives particulars, per un termini de 10 dies naturals, per tal que puguin

per lapresentar-se reclamacions, que seran resoltes pel Consell d’Administració de la FEMMA. Simultàniament s’anuncia la licitació 
presentació de proposicions, si bé aquest es suspendrà quan es presentin reclamacions durant els esmentats terminis en els supòsits en que
sigui necessari per resoldre les qüestions plantejades.

1.-Entitat Adjudicadora:

a) Organisme: Fundació Escola Municipal de Música d’Alcúdia (Organisme Autònom depenent de l’Ajuntament d’Alcúdia).
b) Òrgan de contractació: Consell d’Administració de la Fundació.
c) Data d’aprovació de la licitació: 13 d’agost de 2015
d) Número d’expedient: CN-01/2015 FEMMA
e) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria, unitat de contractació, C/ Major, 9, Alcúdia, CP07400; Tfl. 971.89.71.00;
Fax.971.54.65.15; sgallardo@alcudia.net.
f) perfil del contractant: www.alcudia.net (tauler de contractació)
g) data límit d’obtenció documentació i informació: fins el dia de finalització del termini de presentació d’ofertes i també a través del
perfil del contractant.

2.-Objecte del contracte

a.-Tipus: Serveis
 80000000-4 (serveis d’ensenyament i formació)b.- CPV:

serveis d’ensenyament i formació pel desenvolupament d’activitats docents d’ensenyaments musicals ac.- Descripció de l’objecte: 
l’escola municipal de música d’Alcúdia.
d.- Divisió per lots: NO
e.-Termini d’execució/duració: dos cursos escolars, fins al 30 de juny de 2017. f.- Admissió de pròrroga: Sí, prorrogable de mutu
acord fins a un màxim de dues pròrrogues d’un curs escolar cadascuna.
g.-Lloc d’execució: Escola Municipal de Música d’Alcúdia, Plaça de la Porta Mallorca, 3, 07400-Alcúdia.

3.-Tramitació i Procediment

a.-Tramitació: Urgent
b.-Procediment: Obert.
c.- Criteris d’adjudicació:

1.) CRITERIS:

CRITERIS PONDERACIÓ

Criteris Objectius i Subjectes a Fórmula Matemàtica: 100 punts

a) Millor Oferta Econòmica (Sobre 2) Màx. 80 punts
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CRITERIS PONDERACIÓ

b) Millores del Servei (Màx 20 punts): (Sobre 3)

b.1) Hores complementàries assistències Màx. 7 punts

b.2) Hores complementàries acompanyament Màx. 7 punts

b.3) Altres Millors (Màx 6 punts):

b.3.1) Concert Pedagògic Màx. 3 punts

b.3.2) Màster Class Màx. 3 punts

Total punts: 100      

2. FORMA D’AVALUAR LES PROPOSICIONS:

A) OFERTA ECONÒMICA. Fins a  80 punts. (criteri subjecte a fórmula matemàtica):Es valorarà de la forma següent i fins un màxim de 80
punts. S’atorgarà la màxima puntuació al preu més econòmic i la resta es ponderaran aplicant la fórmula indicada en els plecs de clàusules
administratives particulars.

B) MILLORES DEL SERVEI (Criteris objectius i subjectes a fórmula matemàtica) fins a un màxim de 20 punts:

b.1) Hores complementaries gratuïtes: Assistència als alumnes i col·laboració en la preparació i actuació en els concerts de la banda
de música d’Alcúdia en que participen els alumnes de l’escola. Fins un màxim de 7 punts d’acord amb la fórmula indicada en els
plecs de clàusules administratives particulars, i en els termes de la carta de compromís de l’Annex V dels plecs
b.2) Hores complementaries gratuïtes: Acompanyaments d’alumnes i assistència a reunions i tribunals. Fins un màxim de 7 punts
d’acord amb la fórmula indicada en els plecs de clàusules administratives particulars, i segons la carta de compromís de l’Annex VI
dels plecs.
b.3) Altres Millores (criteris objectius) fins a un màxim de 6 punts:
b.3.1) - Per la realització d’un Concert pedagògic cada curs escolar, dels instruments musicals de les famíles de vent, corda i
percussió de 60 minuts aproximadament amb un format mínim trio o quartet amb horari d’horabaixa i dirigit als nostres alumnes i
sense cap cost per l’Administració (carta de compromís 3 segons el model de l’annex VII del Plec de clàusules administratives
particulars). El personal docent d’aquest concert haurà d’éstar en posessió de la titulació Professional o superior  – 3 punts.
b.3.2) - Per la realització d’una Master class de música moderna (una per cada curs escolar)  de 12 hores (6+6 hores per sessió
aproximadament) sense cap cost per l’Administració. Les classes es duran a terme a l’escola de música i aniran dirigides als alumnes
de l’escola de música i/o públic en general (carta de compromís 4 segons el model de  del Plec de clàusulesl’annex VIII
administratives particulars). El personal haurà d’estar en posició de la titulació de música moderna o  jazz  – 3 punts.

1.003.252’60 €.4. Valor estimat del contracte: 

5. Pressupost Base de licitació:

27’65 €/hora (IVA exclòs), preu exempt d’IVATipus de licitació: .

Amb un màxim de 9071 hores per cada curs escolar de durada del servei

IVA:  exempt.

Aquest es el preu que podrà ser objecte de baixa d’acord amb els criteris d’adjudicació. La rebaixa en el preu que ofereixin les empreses
licitadores sobre el tipus de licitació del contracte s’aplicarà de forma proporcional a cada unitat i a cada curs escolar o anualitat de duració
del contracte, així com també a les possibles anualitats o cursos escolars de pròrrogues del contracte, que es reduiran en la mateixa proporció,
en cas que s’executin

Import màxim contracte IVA exclòs: 501.626’30 €.

IVA: exempt d’IVA.

Total: 501.626’30 €.

6. Garanties exigides:

Provisional: 2% del pressupost de licitació del contracte: 10.032’53 €
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Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA exclòs.

Forma de prestar les garanties: en qualsevol de les formes previstes a l’article 96.1 del TRLCSP.

7. Requisits específics del contractista:

a) Solvència econòmica i financera: Establerta en els plecs. S’acreditarà a traves dels mitjans fixats a l’apartat F.1 del quadre resum
de característiques dels plecs.
b) Solvència tècnica i professional: Establerta en els plecs. S’acreditarà a través dels mitjans fixats a l’apartat F.2 del quadre resum
de característiques dels plecs.

8. Presentació d’ofertes:

a) Data límit de presentació: El termini de presentació de les proposicions serà de deu dies naturals, comptadors des del dia següent
al de la publicació de l’anunci de licitació al BOIB, en horari d’atenció al públic, i fins a les 14 hores del desè dia. Si l’últim dia de
l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent.
L’horari de presentació.
b) Lloc de presentació: Registre d’Entrada de la Fundació Escola Municipal de Música d’Alcúdia, Passeig Pere Ventayol, s/n,
07400-Alcúdia

o per qualsevol dels mitjans admesos a l’article 38.4 de lac) Modalitat de presentació: davant el registre d’entrada de la Fundació, 
Llei 30/1992, de 26 de novembre En cas de presentar-se l’oferta per correu (no missatgeria), o per qualsevol dels mitjans admesos
per l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, els licitadors hauran de posar en coneixement de la Fundació Escola
Municipal de Música d’Alcúdia, el mateix dia, la presentació de la proposició identificant el licitador i el procediment a què es  licita,
i fent  constar la data i hora de presentació de la proposició i el número de certificat de la remesa.
d)Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: UN MES, des de la data d’obertura de les ofertes.

9.Obertura de les ofertes

a) Entitat: A la seu Fundació Escola Municipal de Música d’Alcúdia.
b) Domicili: Plaça de la Porta Mallorca, 3.
c) Localitat: Alcúdia.
d) Codi Postal: 07400
d) Data: El segon dia hàbil següent al de la data límit per presentar proposicions.
e) Hora: 12 h.

10.Despeses d’anuncis

A càrrec de l’adjudicatari fins un màxim de 3.000 Euros.

Per a més informació sobre la licitació adreçar-se a la pàgina web de l’Ajuntament: www.alcudia.net  (tauler de contractació).

 

Alcúdia, 13 d’agost de 2015.

El President del Consell d’Administració de la FEMMA
(Per delegació de la batlia, Resolució núm. 1153/2015)

Pere J. Malondra Sánchez
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